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Programma

1. Uitleg Programma, Toetsing en Afsluiting (PTA) de heer 
Stens

2. Van VMBO naar MBO  Mevrouw Jobse

3. Doorstroom MAVO naar de HAVO de heer Veldkamp



Op weg naar het examen
enkele afkortingen 

PTA:    Programma van Toetsing en Afsluiting

VSEC: VoortSchrijdend Examen Cijfer
SE:      School Examen

CSPE: Centraal Schriftelijk en Praktisch 
Examen

CSE:    Centraal Schriftelijk Examen



PTA

PTA geeft overzicht wat de leerling moet 
kennen/kunnen voor het (school)examen 
en welke cijfers meetellen voor het SE

https://www.ovmz.nl/pta-s-klas-4-
cohor-19-20/pta-ptd

https://www.ovmz.nl/pta-s-klas-4-cohor-19-20/pta-ptd


VSEC 

In magister kunt u dit volgen

Maatschappijleer wordt afgerond in klas 3
Stimuleer uw zoon/dochter; het eerste examencijfer is dan rond

Welke cijfers meetellen voor het 
VSEC vindt u in het PTA (Programma van 
Toetsing en Afsluiting)



Rekenen

Geen wiskunde in je pakket dan moet je 
een toets doen ! 

Dit cijfer komt op de cijferlijst bij het 
diploma maar telt niet mee in de 
zak/slaag regeling

U hoort nog hoe wij dit gaan vormgeven



SE en CSE CSPE
SE: cijfer dat meetelt voor het diploma
School stelt toetsen samen (zie pta) 

Uitzondering Maatschappijleer + KV1(3e klas)
en BO

CSPE: cijfers die meetellen voor het diploma 
landelijke praktische opdrachten
CE: cijfer dat meetelt voor het diploma; landelijk 
zelfde toetsen op de computer Basis en Kader. 
Wij bepalen data!
Mavo heeft papieren examen, data liggen 
landelijk vast



In de 3e klas belangrijk

Gedurende het 3e jaar krijg je 3 rapporten,
De cijfers tellen allemaal mee voor je overgang, 
sommige cijfers al voor het School Examen

Maatschappijleer wordt al afgesloten in de 3e

klas; het is een examencijfer!!

Elke periode, 1 herkansing mogelijk; Kies de 
goede; zie het PTA



Inhalen van toetsen (SE)
Uw zoon/dochter heeft uw hulp hierbij nodig!

Volgens het examenreglement:

Inhalen alleen als de absentie goed in ons 
systeem staat. Vooraf gemeld!

Ziek tijdens  centraalexamen
Volgens het examenreglement:

Voor elk vak afzonderlijk vooraf afgemeld!



Handig…..

Mijneindexamen.nl

https://www.mijneindexamen.nl/


Veel succes

Voor alle leerlingen

Voor alle ouders!!

Vragen: astens@ovmz.nl



Van VMBO naar MBO

Bea Jobse, decaan
6 oktober 2020





MBO = ROC 
– MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs:

MBO Utrecht, MBO Amersfoort, MBO 
Hilversum

– ROC = Regionaal Opleidings Centrum:
ROC Midden Nederland, ROC van 
Amsterdam, ROC A12

- Vakopleidingen: 
Grafisch Lyceum, Wellant College, Nimeto, Hout-
en Meubilerings College, Horeca-academie, 
Kappersacademie



Niveaus op het MBO
• Geen VMBO-diploma => Entreeopleiding

• VMBO Basisberoepsgericht => MBO niveau 2

• VMBO Kaderberoepsgericht => MBO niveau 3 
=> MBO niveau 4 

• MAVO => MBO niveau 4



BOL of BBL ?
• BOL = Beroeps Opleidende Leerweg, 

d.w.z. school en stages

• BBL = Beroeps Begeleidende 
Leerweg, d.w.z. 4 dagen 
werken en1 dag school



Hoe maak je de juiste keuze
1. Wie ben ik? Wat kan ik?
2. Wat wil ik? Waar word ik enthousiast van? 
3. Welk soort werk past bij mij?
4. Hoe kan ik dat onderzoeken?
5. Wie kan mij daarbij helpen?

6. => Welke opleiding en welke beroep ga ik 
kiezen?



De rol van de leerling

• Eigen ervaringen uit baantje of stage
• Praat met mensen over hun werk
• Probeer een (halve) dag mee te lopen 

met iemand
• Bekijk online Voorlichting op website en 

neem deel aan Webinars



De rol van school
• Qompas, digitale LOB-methode
• Bekijken van online voorlichtingsmateriaal tijdens de 

mentorlessen
• LOB-gesprek bij rapportuitreiking met mentor
• Decaan verstuurt regelmatig e-mails, waarin nieuwe 

voorlichtingsactiviteiten in MBO worden aangekodigd
• decaan, Mw. Jobse (bjobsenoteboom@ovmz.nl)



De rol van de ouders
• Ga in gesprek met uw kind
• Kwaliteiten van uw kind, vertel hem dit!
• Vertel over uw eigen werk;  dag meelopen?
• Bezoek samen met uw kind online voorlichtingen 

en Webinars
• https://www.studiek.net/e-book



Hoe vindt voorlichting vanuit 
het MBO plaats dit jaar?

• Online voorlichting d.m.v. Webinars en 
online presentatie via websites

• In 2020 geen fysieke activiteiten, dus géén:
– Open Dagen 
– Meeloopdagen
– Studiekeuzebeurs in de Jaarbeurs
– Voorlichting op school door MBO
Daarna hangt het af van de situatie m.b.t. Corona



Online Open dagen
• ROC Midden Nederland : di 1 december
• MBO Utrecht : nog niet bekend
• MBO Amersfoort : ma 30 november
• Grafisch Lyceum Utrecht : za 7 november
• Wellant College Houten : vr 13 en 14 nov
• Nimeto : nog niet bekend
• MBO Hilversum : do 8 oktober

Zie ook de websites van de Mbo-opleidingen



Aanvullende info MBO’s
• ROC Midden Nederland (www.rocmn.nl)

- online voorlichting colleges en opleidingen
- aanmelden voor deelname aan activiteit

• MBO Utrecht (www.mboutrecht.nl)
- aanmelden voor online studiekeuze events

• MBO Amersfoort (www.mboamersfoort.nl)
- livestreams, online voorlichting, vlogs

• Grafisch Lyceum (www.glu.nl)
• Nimeto (www.nimeto.nl)
• Wellant college Houten

http://www.glu.nl/
http://www.nimeto.nl/


Kosten

• Zie:  www.oudersonderwijs.nl => 
middelbaar beroepsonderwijs

• Studiefinanciering
• OV-chipkaart

http://www.oudersonderwijs.nl/


Vragen ?

• bjobsenoteboom@ovmz.nl



DOORSTROOMPROGRAMMA

Openbaar Lyceum Zeist &
Openbaar vmbo en mavo Zeist



Wie van jullie (kinderen) heeft 
er ooit wel eens over 
nagedacht om naar de havo te 
gaan?



Wat is het verschil tussen mavo en havo?
Leerlingen en 

docenten zijn veel 
serieuzer. Bijna 
iedereen maakt 

aantekeningen en 
zijn huiswerk

Ik word ontzettend 
uitgedaagd. Je kunt 
nu echt niet meer 

een dag van te 
voren beginnen met 

leren

In de eerste acht 
weken op de havo 

is evenveel stof 
behandelt als in 
het hele laatste 
jaar op de mavo



Als je naar de havo wil gaan, kun je 
kiezen uit vier profielen 

C&M   Een extra vreemde taal verplicht 

E&M   Economie en geschiedenis verplicht

N&G  Natuurkunde en Biologie verplicht

N&T  Scheikunde en Wiskunde B verplicht. Hiervoor 
moet een intensiever programma gevolgd worden. 



Heb je ambitie om naar 
de havo te gaan

Per 1 augustus is het doorstroomrecht voor tl en havo leerlingen 
geregeld in de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo.’ 
Alle leerlingen krijgen de kans om door te stromen, scholen mogen 
geen drempels opwerpen.

1/3 van alle leerlingen die opstromen vanuit mavo 4 haalt hun havo 
diploma zonder vertraging.

Meest voorkomende redenen voor het niet halen van het havo diploma 
zijn motivatie (uitstel van beroepskeuze) en onderschatting.



Binnenkort worden de leerlingen door de mentor 
benaderd voor het havo doorstroomprogramma

Krijgt vanaf periode twee verschillende lessen ter 
voorbereiden voor de havo.

Gaat verschillende dagen meelopen op de havo.
Intensieve begeleiding en coaching in zowel mavo 4 als havo 4.
Intake gesprek met de teamleider en decaan.

Gesprekken met ervaringsdeskundige 
Uitleg over de profielen en vakken.
En nog veel meer..



Bij vragen mag u altijd mailen naar

kveldkamp@openbaarlyceumzeist.nl
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